
Manutenção

• Reinicializar o telefone, na página 1
• Restauro do telefone, na página 2
• Monitoramento da qualidade de voz, na página 4
• Gerenciar os dumps do core a partir da página da web de administração, na página 6

Reinicializar o telefone
Você pode reinicializar o telefone para garantir que a configuração seja aplicada ao telefone.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Definições do admin. > Redefinir configurações > Redefinir dispositivo.
Etapa 3 Pressione Redefinir.

Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações

Inicializar o telefone no firmware alternativo
Você pode reinicializar o telefone para a versão anterior do firmware do telefone. Isso permite que você use
temporariamente a carga de firmware anterior.

Quando o telefone ligar novamente, utilizará a nova carga de firmware.

Procedimento

Etapa 1 Pressione e mantenha pressionado Ligar/Finalizar chamada até que o telefone seja desativado.

Etapa 2 Pressione e mantenha pressionado o Asterisco (*) e, em seguida, pressione Ligar/Finalizar chamada
.
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Etapa 3 Quando o LED mudar para vermelho, solte o Asterisco (*) e as teclas de chamada Ligar/Finalizar
chamada .

O telefone é inicializado na versão anterior do firmware.

Reinicializar o telefone na página da web de administração
É possível reinicializar o telefone a partir da página da web de administração do telefone. Assegure-se de que
o usuário não esteja em uma chamada ativa antes de reiniciar o telefone.

Antes de Iniciar

Acesse a página da Web de administração do telefone. Consulte Acessar a página da Web de administração
do telefone.

Procedimento

Etapa 1 Clique no link Reiniciar no painel esquerdo.
Etapa 2 Clique em Reiniciar.

Restauro do telefone
Você pode restaurar as configurações padrão de fábrica no telefone para limpar a configuração atual. Essa
restauração pode servir para todos os valores, para as configurações de rede ou para as configurações de
segurança.

Redefinir o telefone para os padrões de fábrica a partir do menu Telefone
Você pode redefinir o telefone para os padrões de fábrica. O telefone redefine as configurações de definição
do usuário e da rede para seus valores padrão e, em seguida, reinicia.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações de admin > Redefinir as configurações > Todas as configurações.
Etapa 3 Pressione Redefinir.

Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações
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Redefinir o telefone para os padrões de fábrica a partir do teclado do telefone
Você pode redefinir o telefone para os padrões de fábrica utilizando o teclado. O telefone redefine as
configurações de definição do usuário e da rede para seus valores padrão e, em seguida, reinicia.

Procedimento

Etapa 1 Pressione e mantenha pressionado Ligar/finalizar chamada até que o telefone seja desativado.

Etapa 2 Pressione e mantenha pressionada a Cerquilha (#) e, em seguida, pressione Ligar/finalizar chamada
.

Etapa 3 Quando o LED mudar para âmbar, libere as teclas de Cerquilha (#) e Ligar/finalizar chamada .
Etapa 4 Pressione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #.

Se o LED piscar, a reinicialização de fábrica estará em andamento.

Se o LED piscar em vermelho, a redefinição de fábrica não foi aceita.

Redefinir as configurações de rede
Você pode redefinir as configurações da rede do telefone para os padrões de fábrica. O telefone redefine as
configurações de rede para seus valores padrão e, em seguida, reinicia.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações de admin > Redefinir as configurações > Configurações de rede.
Etapa 3 Pressione Redefinir.

Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações

Redefinir as configurações de segurança
Você pode redefinir as configurações de segurança do telefone para os padrões de fábrica. O telefone redefine
as configurações de segurança para seus valores padrão e, em seguida, reinicia.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações de admin > Redefinir as configurações > Configurações de segurança.
Etapa 3 Pressione Redefinir.
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Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações

Monitoramento da qualidade de voz
Para medir a qualidade da voz das chamadas enviadas e recebidas na rede, os Telefones IP Cisco usam as
seguintes métricas estatísticas baseadas em eventos de ocultação. O DSP reproduz quadros de ocultação para
mascarar a perda de quadros no fluxo de pacotes de voz.

Métricas de taxa de ocultação

Mostra a taxa de quadros de ocultação sobre o total de quadros de fala. Uma taxa de ocultação por
intervalo é calculada a cada 3 segundos.

Segundas métricas ocultas

Mostra o número de segundos nos quais o DSP reproduz quadros de ocultação devido à perda de quadros.
Um “segundo severamente ocultado” é um segundo em que o DSP reproduz mais do que 5% dos quadros
de ocultação.

Métricas MOS-LQK

Utiliza uma pontuação numérica para estimar a qualidade de escuta de voz relativa. O telefone calcula
a pontuação de opinião média (MOS) para eventos de ocultamento audível (LQK) com base em qualidade
de audição devido à perda de quadros nos 8 segundos anteriores, e inclui fatores de peso perceptual,
como tipo de codec e tamanho do frame.

As pontuações MOS LQK são produzidas por um algoritmo proprietário da Cisco, o índice Cisco Voice
Transmission Quality (CVTQ). Dependendo do número da versão MOS LQK, essas pontuações podem
estar em conformidade com o padrão P.564 da International Telecommunications Union (ITU). Esse
padrão define métodos de avaliação e metas de precisão de desempenho que preveem as pontuações de
qualidade com base na observação de deficiências reais de rede.

A taxa de ocultação e os segundos de ocultação sãomedições primárias baseadas na perda de quadros, enquanto
as pontuações MOS LQK projetam uma versão “ponderada em humanos” das mesmas informações em uma
escala de 5 (excelente) a 1 (ruim) para medir a qualidade da audição.

Observação

As pontuações de qualidade de audição (MOS LQK) estão relacionadas à clareza ou som do sinal de voz
recebido. As pontuações de qualidade de conversação (MOS CQ, como G. 107) incluem fatores de
comprometimento, como atraso, que degradam o fluxo natural da conversa.

Para obter informações sobre a configuração de métricas de qualidade de voz para telefones, consulte as seções
de métricas do telefone nos documentos do Cisco Unified Communications Manager.

Você pode acessar as métricas de qualidade da voz no telefone ou remotamente ao utilizar as Estatísticas de
transmissão.

Tópicos relacionados
Estatísticas do telefone
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Métricas de qualidade de voz
Para usar as métricas visando monitorar a qualidade de voz, observe as pontuações típicas em condições
normais de perda de pacote zero e use as métricas como linha de base para comparação.

É importante distinguir alterações significativas de alterações aleatórias emmétricas. Alterações significativas
são pontuações que mudam em torno de 0,2 MOS ou mais e permanecem em chamadas que duram mais do
que 30 segundos. As mudanças da Taxa de ocultação devem indicar uma perda de quadros superior a 3%.

As pontuações do MOS LQK podem variar de acordo com o codec usado pelo telefone. Os codecs a seguir
fornecem essas pontuações de MOS LQK em condições normais com perda de quadro zero:

• Os codecs G.711 and G.722 têm pontuações máximas de 4,5

• O codec G.729A/AB tem uma pontuação máxima de 3,8

Uma taxa de ocultação igual a zero indica que a rede IP está entregando quadros e pacotes a tempo e sem
perdas.

Dicas para solução de problemas da qualidade de voz
Quando você observar alterações significativas e persistentes nas métricas, use a tabela a seguir para obter
informações gerais de solução de problemas.

Tabela 1: Alterações nas métricas de qualidade da voz

CondiçãoAlteração na métrica

Deficiência da rede por perda de pacotes ou alta
instabilidade:

• Reduções de MOS LQK em média poderiam
indicar deficiência geral e uniforme.

• Reduções individuais de MOS LQK indicam
deficiência intermitente.

Faça a verificação cruzada com a Taxa de ocultação
e de Ocultar segs para procurar por evidências de
perda de pacotes e instabilidade.

As pontuações deMOSLQK caem significativamente

• Verifique se o telefone está usando um codec
diferente do esperado (Codec emissor e Codec
receptor).

• Verifique se a versão de MOS LQKmudou após
uma atualização de firmware.

As pontuações deMOSLQK caem significativamente

• Deficiência da rede por perda de pacotes ou alta
instabilidade.

A Taxa de ocultação e Ocultar segs aumentam
significativamente
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CondiçãoAlteração na métrica

• Ruído ou distorção no canal de áudio, como
níveis de áudio ou eco.

• Chamadas em tandem que passam por várias
codificações/decodificações, como chamadas
para uma rede celular ou de cartão de chamada.

• Problemas acústicos vindos de um alto-falante,
telefone celular com viva-voz ou fone de ouvido
sem fio.

Verifique os contadores de transmissão de pacotes
(TxCnt) e recepção de pacotes (RxCnt) para confirmar
se os pacotes estão fluindo.

A Taxa de ocultação está próxima de ou é igual a zero,
mas a qualidade da voz está baixa

As métricas de qualidade da voz não levam em conta ruídos ou distorções, apenas a perda de quadros.Observação

Gerenciar os dumps do core a partir da página da web de
administração

Você pode gerar ou excluir o log de dump do core do Java com a página da web de administração.

Somente um único dump do core pode ser armazenado no telefone. O telefone retém o dump do core até que
ele seja reinicializado. Se um novo dump do core for criado, o anterior será substituído.

Antes de Iniciar

Conecte-se à página da web de administração. Para obter mais informações, consulte Acessar a página da
Web de administração do telefone.

Procedimento

Etapa 1 Clique em Registros do dispositivo > Dumps do core.
Etapa 2 Clique em Gerar dump do core e heap do java.
Etapa 3 (Opcional) Clique em Excluir para excluir o arquivo de dump do core.
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